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omo surgiu a marca e porquê? 
A marca surge numa viagem de dois 
amigos, Diogo Raposo Pires, editor de 
moda e stylist, e Clara Gonçalves, CEO 
de duas empresas do ramo da moda e 
apaixonada por espiritualidade, a um 
dos maiores por tais energéticos, Tulum, 

no México, onde o cuidado com a mãe natureza 
e a conexão com a mesma fazem par te da magia 
de quem para ali viaja. Os cenários decorativos 
dos lugares que encantam quem por lá passa es-
tiveram na base de inspiração para este projeto.
Como pode definir a marca? 
A Odara é uma marca que procura vestir com 
experiência, que leva um signif icado para além do 
belo a uma peça… Chamemos-lhe “vestir com in-

tenção de sentir”, sentir os detalhes do que é feito 
à mão e, maioritariamente, em exclusivo.
Qual o seu ADN?
O nosso ADN é criar com consciência, transmitin-
do os valores que a pachamama (mãe natureza) 
nos pede, mesmo que de uma forma silenciosa.
Há um público-alvo? Alguém em quem 
pensaram, quando criaram a marca?
A marca nunca foi pensada para um público-alvo, 
temos vindo a criar uma comunidade magníf ica, de 
pessoas que sentem a magia das nossas peças. Po-
rém, o principal objetivo que temos com a marca 
– que foi criada e é gerida como um hobby – é atin-
girmos um público consciente e que esteja atenta 
ao slow fashion. O nosso desejo é que a Odara des-
perte todos nesse sentido, com amor e bom gosto.

Criar consciência e valorizar aquilo que nos  
é deixado pela natureza, numa atitude onde  

vestir é sentir. É este o principal ADN  
de Odara, a marca que convida à liberdade…  

Diogo Raposo Pires, um dos  
fundadores, em entrevista
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“Cada vez mais,  
a moda portuguesa  
ganha expressão, mesmo  
a nível internacional”
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Como são confecionadas as peças? E onde? 
As peças são confecionadas pelas nossas ar tesãs.  
A Andrea Soares cria tudo o que é produzido com 
macramé em algodão orgânico e a Rafaela Pires 
personaliza os nossos chapéus com materiais reci-
clados.
A moda portuguesa está a arriscar mais?  
As pessoas têm, hoje, menos medo  
de usarem peças mais arrojadas, como  
é o caso da linha de peças Odara?
A moda tornou-se cada vez mais acessível a todos. 
Hoje, as pessoas arriscam mais e, cada vez mais, 
utilizam peças que sejam também um ref lexo da sua 
personalidade e estado de espírito. 
Estamos a evoluir nesse sentido?
Sim, estamos cada vez mais a evoluir nesse sentido, 
cada vez mais sentimos que as pessoas têm menos 
medo de arriscar.
Quais têm sido as dificuldades 
 ou os obstáculos em termos  
de chegada ao mercado?
O medo é um inimigo do ser humano. A Odara foi 
criada com amor e sem quaisquer expectativas. Por 

“A moda tornou-se cada vez mais  
acessível a todos. Hoje, as pessoas  
arriscam mais e, cada vez mais, utilizam 
peças que sejam também um reflexo da 
sua personalidade e estado de espírito”
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isso, pensamos que tudo f lui tão bem…
Há espaço para todos, em termos de marcas?
Sim, todos podemos ter o nosso espaço desde que 
respeitemos o espaço dos outros.
É difícil ter sucesso no mercado, quando se 
aborda o panorama da moda nacional?
Penso que não. Cada vez mais, a moda por tuguesa 
ganha expressão, mesmo a nível internacional. 
Que inspirações para a criação desta marca? 
Tulum, amor e sorrisos. 
Objetivos de futuro têm?

Mais do que peças de vestuário, a Odara tem 
como objetivo uma ver tente holística, a conexão 
e o enraizamento do ser humano… Vamos criar 
retiros com grandes mestres espirituais, quere-
mos, no próximo ano, criar um festival Odara, 
com várias dinâmicas: musica, dança, yoga, me-
ditação, etc. No fundo, expandir o que Tulum e 
aquela viagem nos mostrou. Experimentámos 
algo que nos enriqueceu interiormente e, inevita-
velmente, isso ref lete-se no ex terior e na forma 
como passámos a viver. l

“O principal  
objetivo que temos 

com a marca – que 
foi criada e é gerida 
como um hobby – é 

atingirmos um público 
consciente e que  

esteja atenta ao  
slow fashion. O nosso  

desejo é que a Odara  
desperte todos nesse  

sentido, com amor  
e bom gosto”


